
Protokół Nr III/18 

III zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Obrady zwyczajnej sesji otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

Anna Grunau. W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, sołtysi obecni wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście wg listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 13:00, a zakończono o godzinie 14:00. 

  

1. Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o 

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o 

udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 



bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia osobom bezdomnym, które 

ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lichnowy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i 

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych rady Gminy 

Lichnowy oraz sołtysów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2019 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 

2019 r.    

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2033. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. 

20, Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. 

21. Wnioski radnych. 

22. Zapytania i wnioski sołtysów. 

23. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.  

24. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 14, więc Rada 

jest władna do podejmowania uchwał.  



Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi.  

  

Pani Anna Kunkel, Zastępca Wójta Gminy Lichnowy poprosiła o zamianę punktów 8. oraz 

9.  

Po zmianach nowy porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o 

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o 

udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia osobom bezdomnym, które 

ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lichnowy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i 

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych rady Gminy 

Lichnowy oraz sołtysów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2019 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 

2019 r.    

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2033. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. 

21. Wnioski radnych. 

22. Zapytania i wnioski sołtysów. 

23. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.  

24. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Wyniki głosowania imiennego z przyjęcia zaproponowanych zmian do porządku obrad 

stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad.  

Radni w głosowaniu jawnym imiennym przyjęli jednogłośnie przy 14 głosach „za” porządek 

obrad.  

Wyniki głosowania z przyjęcia porządku obrad stanowią załącznik nr 5 do protokołu.  



Ad. 5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy do przedstawionego protokołu są uwagi lub pytania.  

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 14 głosach „za“ protokół z 

II sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.  

Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z II sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy w 

kadencji 2018-2023 z dnia 4.12.2018 r.  stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad. 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym 

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau powiedziała, że termin 

składania oświadczeń majątkowych Radnych po zaprzysiężeniu upłynął, a oświadczenia 

zostały złożone.  

Przewodnicząca powiedziała, że otrzymała interpelacje złożone przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Lichnowy, Pana Zbigniewa Rybickiego, które dotyczą modernizacji 

infrastruktury w miejscowości Tropiszewo, po czym przekazała interpelacje Panu Wójtowi. 

 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym 

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy przywitał gościa, który przybył na sesję, a był 

nim Pan Włodzimierz Meier, który jest honorowym krwiodawcą. Pan Wójt podziękował 

mieszkańcowi gminy za jego chęć pomocy potrzebującym i wspólnie z Przewodniczącą Rady 

Gminy wręczył podziękowanie i upominek.  

Pan Jerzy Bednarek, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że jest bardzo dumny, iż taki czyn 

dzieje się za pośrednictwem strażaka-ochotnika, którym jest Pan Włodzimierz. Jako Prezes 

OSP Lichnowy podziękował mu. 



Pan Włodzimierz Meier, honorowy krwiodawca podziękował i złożył życzenia noworoczne. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że została podpisana umowa na 

dofinansowanie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Parszewo i Boręty. Odbyło się 

również spotkanie z mieszkańcami, którzy zadeklarowali się do przystąpienia w projekcie 

Odnawialnych Źródeł Energii. Na spotkaniu mieszkańcy mogli dowiedzieć się informacji 

merytorycznych oraz technicznych dotyczących projektu. Obecnie trwa etap podpisywania 

umów z mieszkańcami.  

Pan Wójt powiedział również o kończącej się kadencji sołtysów. Podczas wyborów bardzo 

ważna jest frekwencja mieszkańców. Obecnie musi to być 10% mieszkańców posiadających 

czynne prawo wyborcze. Pan Wójt powiedział, że spotkania odbędą się o godzinie 18:00 w 

poszczególne dni dla każdego sołectwa. Bardzo ważne jest, aby zachęcić mieszkańców do 

uczestnictwa w wyborach. Harmonogram spotkań pojawi się na stronie internetowej urzędu, 

portalu społecznościowym Facebook, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie ulotek i 

plakatów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy udzieliła głosu Pani Annie Rutkowskiej – 

Przewodniczącej Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy. 

Przewodnicząca Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy - Pani Anna 

Rutkowska powiedziała, że wszystkie projekty uchwał objęte porządkiem zostały zaopiniowane 

pozytywnie na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2018 r. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 10 głosach „za” oraz 4 „wstrzymujących” 

uchwałę Nr III/19/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 



gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 13 głosach „za” oraz 1 „wstrzymującym” 

uchwałę Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik nr 

10  do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 

Lichnowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 13 głosach „za” oraz 1 „wstrzymującym” 

uchwałę Nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia 

osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 



Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania 

stanowią załącznik nr 11  do protokołu. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/22/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 14 

do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/23/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 

 



Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/24/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i 

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych rady 

Gminy Lichnowy oraz sołtysów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 13 głosach „za” oraz 1 „przeciw” uchwałę 

Nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych rady 

Gminy Lichnowy oraz sołtysów. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2019 

r. 



Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/26/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2019 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią 

załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Lichnowy na 2019 r.   

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/27/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2019 

r. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią 

załącznik nr 23 do protokołu. 

  

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/28/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Uchwała stanowi załącznik nr 

26  do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 



 

Ad. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2033. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/29/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2018-2033. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego 

protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019-2033. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę Nr III/30/2018 

z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2033.Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią 

załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 



Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 13 głosach „za” oraz 1 „wstrzymującym” 

uchwałę Nr III/31/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy 

na 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania 

stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. 21. Wnioski radnych. 

Brak.  

Ad. 22. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Pani Stefania Kaczor, Sołtys wsi Boręty zapytała, czy istnieje możliwość wybudowania 

chodnika w Borętach i przedłużenia już istniejącego chodnika do ostatnich zabudowań. 

Pani Stefania Osińska, Sołtys wsi Lichnowy powiedziała, że teren wokół zaśmieconym 

remizy w Lichnowach jest bardzo zaśmiecony i należałoby go uprzątnąć. 

Pan Edmund Cichowicz, Sołtys wsi Lichnówki powiedział, że droga w Lichnówkach koło 

stawku powinna zostać wyremontowana.  

Pan Józef Maciuński, Sołtys wsi Lisewo Malborskie powiedział, że jeśli dojdzie do planu 

remontu ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim to warto pomyśleć o odpowiednim 

odwodnieniu.  

Pan Benedykt Graban powiedział, że potrzeba przedłużenia chodnika z Lisewa Malborskiego 

do Lisewa V jest bardzo duża. 

Ad. 23. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy odpowiedział, że w sprawie chodnika do 

Borętach musimy poczekać do wiosny, ponieważ nie wiadomo ilu gmina będzie mieć 

pracowników, którzy mogliby zająć się chodnikiem. Wszystko zależy od tego, ilu pracowników 

przydzieli Urząd Pracy. W sprawie chodnika w Lisewie Malborskim na wiosnę zaproszeni 

zostaną goście z Powiatu Malborskiego, aby porozmawiać o tej sprawie. Jeżeli wniosek w 

sprawie ulicy Niepodległości zostanie przyjęty, to oczywiście odwodnienie zostanie 



przewidziane w planie. Pan Wójt powiedział, że teren wokół remizy zostanie posprzątany, a co 

do drogi w Lichnówkach to obecnie niestety nie ma na to środków w budżecie.  

Ad 24. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie III sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy dnia 28 grudnia 2018 r.   

  

  

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy:  

Magdalena Grabowska                                                        Anna Grunau  

  

  

  

  

  


